
RASSEN IN DE KIJKER |  JACK RUSSELL TERRIËR

14 •  WOEF

De jack russell terriër is al decennia 
lang één van de topfavorieten in alle 
uithoeken van de wereld. Deze dappere 
wroeter in pocketformaat laat weinig 
mensen onberoerd. Maar wat maakt 
hem zo populair? 

Superman 
op korte 
pootjes
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GROOTTE
25 - 30 cm

GEWICHT
5 - 6 kg

LEVENSVERWACHTING
13 - 16 jaar

VACHT VERZORGING
Regelmatig borstelen

KARAKTER
 ›  energiek
 ›  intelligent
 ›  eigenzinnig
 ›  onbevreesd
 ›  speels

BEWEGINGSBEHOEFTE
veel
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GESCHIEDENIS1
MOEDER TRUMP
Jagen, blaffen en graven. Inderdaad, deze 
maand hebben we te maken met een terriër. 
Misschien wel de populairste van zijn 
familie, want de jack russell terriër is al 
jaar en dag een geliefde viervoeter. Terwijl 
hij vroeger vooral ingeschakeld werd om 
ongedierte te bestrijden, is deze dappere 
wroeter vandaag vooral een energieke ka-
meraad om mee te wandelen en te sporten. 
De jack russell terriër kan luisteren als 
de beste, tenzij er geen zin in heeft. Wie 
ervoor zorgde dat deze eigenzinnige vier-
voeters onze planeet veroverden? Dominee 
John Russell en zijn hondje Trump, de 
moeder van alle jack russell terriërs. 
Om meer te weten over Trump moeten we 
een tweehonderdtal jaar terug in de tijd, 
naar het jaar 1819. Toen dartelde ze als een 
jong veulen rond in Groot-Brittannië, waar 
ze op een dag oog in oog stond met domi-
nee John russell, “Jack” voor de vrienden. 
Trump werd vergezeld door een melkboer, 
die haar aan de kar had vastgebonden. 
John Russell werd op slag verliefd op de 
vinnige viervoeter, die naast een stevig 
jachtinstinct ook opviel door haar sociale 
en moedige karakter. Moeder Trump zou 
niet alleen uitblinken in de jacht op vossen, 
dassen en otters. Ze zou ook zorgen voor 
een nageslacht dat tot op vandaag bijzon-
der populair is. 

JACK VS. PARSON
Om de uitzonderlijke kwaliteiten van 
Trump levende te houden, liet dominee 
John haar al vrij snel samenhokken met 
een foxterriër. De pups van het stel legden 
niet alleen de basis voor de jack russell 
terriër. Ook de langer gebeende en lichter 
gebouwde parson russell terriër stamt af 
van dit vrolijke duo. Het ras vertoont nog 
steeds veel gelijkenissen met zijn kort-
benige en ietwat geblokte broer Jack. De 
parson russell terriër kwam tot stand toen 
jagers op hun tochten in heuvelachtige 
gebieden het gezelschap nodig hadden van 
honden met langere benen. Maar ook het 
stevige, compacte lichaam van de kort-
potige jack russell terriër leverde voordelen 
op tijdens deze tochten. Onze flamboyante 

kerel kon namelijk stevig in het zadel 
zitten of in de zadeltas meereizen. 

UITMUNTEND JACHTINSTINCT
Lange of korte benen, slank of geblokt. 
Dominee John “Jack” russell wilde vooral 
honden kweken met een uitmuntend jach-
tinstinct. Hoewel het niet zijn bedoeling 
was om financieel voordeel te halen uit zijn 
voorliefde voor honden, kwamen Russells 
viervoeters wel goed van pas wanneer hij 
krap bij kas zat. Dan verkocht hij zijn hon-
den aan de beste jagers in de regio. 
Nadat John Russell in 1883 stierf, kwam 
de nadruk van de nakomelingen van 

Trump te liggen op de kortere benen. Dat 
verklaart meteen waarom de jack russel 
terriër vandaag veel populairder is dan zijn 
broertje Parson. Ook de overwegend witte 
kleur moest steeds meer plaats maken voor 
bruine en zwarte vachtpatronen. Exact 
honderd jaar na de dood van de dominee, 
diende de South East Jack Russell Terrier 
Club in 1983 een erkenningsverzoek in bij 
de Engelse Kennel Club. De aanvraag werd 
afgewezen. En zo komt het dat de jack 
russell terriër pas in het jaar 2000 officieel 
erkend werd door de Fédération Cynologi-
que Internationale (FCI), die hem onder-
bracht in rasgroep 3, die van de terriërs.

Hondje voor de melkkar
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RASKENMERKEN2
UITSCHIETERS
De jack russell behoort tot de kleinere 
varianten van de terriërfamilie. Toch is 
hij, “ondanks” een lengte van 25 à 30 
centimeter stevig en atletisch gebouwd. 
Deze deugniet weegt tussen de vijf en zes 
kilo. Maar let op, want de ene jack is de 
andere niet. Qua lengte en gewicht kent 
dit ras wel eens wat uitschieters. Ook wat 
de lichaamsbouw betreft duiken er soms 
“onregelmatigheden” op. Denk bijvoor-
beeld aan de pootjes die recht horen te zijn, 
waarbij er hier en daar stappers opduiken 
die minder waterpas zijn. 
De lengte van zijn benen moet gelijk zijn 
aan de afstand tussen schouder en borstkas. 
Toch zijn er genoeg jack russell die met 
iets te korte poten op deze wereld rondhup-
pelen. Ook een te lang lijf en een te brede 
borstkas kunnen voorvallen. Hoe dan ook 
is het lijf van een jack russell terriër langer 

dan hoog. Gelukkig zijn ze allemaal wel 
even energiek en eigenzinnig, zoals het een 
jack russell terriër betaamt. Verder heeft 
deze rakker ontzettend schattige knops-
oren, die af en toe niet al te goed lijken 
te werken. Dat ligt zeker niet aan de naar 
opzij gedraaide oorschelp of het puntje van 
het oor dat omlaag hangt. De jack russell 
terriër kan prima horen, alleen heeft hij 
daar soms gewoon geen zin in. 

DRIE VACHTTYPES
Jack russell terriërs met gecoupeerde staar-
ten komen we tegenwoordig nog zelden 
tegen. Toch was een gekortwiekte staart tot 
enkele jaren geleden de norm. Gelukkig 
is dit vandaag niet langer toegestaan en 
kunnen jacks opnieuw pronken met hun 
prachtige, lange wimpel. Die draagt deze 
terriër in rust omlaag. Maar eens hij in 
actie komt, gaat zijn stevige staart meteen 

De ene jack is de andere niet
loodrecht de lucht in. 
De jack russell terriër telt evenveel kleuren 
als vachttypes. Zijn jasje is voornamelijk 
wit, met zwarte en bruine tekeningen. De 
vacht van deze knappe kerel kan glad of 
ruw zijn. Een derde optie is broken, waar-
bij de haarstructuur ergens tussen de twee 
eerstgenoemden ligt. De jack russell terriër 
beschikt over een waterbestendige, stugge 
haardos, die niet al te veel onderhoud 
vraagt. Met een regelmatige kambeurt 
maak je van hem een bijzonder gelukkige 
hond, maar niet altijd een propere. De jack 
russell heeft een enorm groot jachtinstinct 
en wat is er nu leuker dan af en toe wat 
geurtjes mee naar huis te brengen? Een bad 
nemen? Soms kan het niet anders, maar let 
dan wel op dat je een shampoo gebruikt die 
zijn onderhuid niet aantast. Gelukkig zijn 
de meeste jacks fervente zwemmers, zodat 
een duik in het water ook kan helpen. 
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doorzettingsvermogen hebben. Een jack 
russell gaat immers geen enkele uitdaging 
uit de weg, wat in het beste geval dus ook 
kenmerkend is voor het baasje. Hoewel 
deze spring-in-‘t-veld in een handig 

formaat komt, is hij zeker geen doorsnee 
schoothond. 
Ons ras van de maand is heel alert, zelf-
standig en eigenwijs. Jack russell terriërs 
blaffen graag en veel. Ook wanneer ze aan-
dacht willen, zullen ze spontaan tegen je 
beginnen “praten”. Toch is het belangrijk 
om grenzen te stellen. Eens een jack russell 
terriër de aandacht krijgt die hij vraagt, 
moet hij ook kunnen stoppen met blaffen. 
Een aandachtspunt, net als de neiging die 
deze viervoeter heeft om achter alles aan te 
gaan wat beweegt. 
Jacks jagen niet alleen op ongedierte, maar 
ook op katten en konijnen. Samenleven met 
kleinere huisdieren is wel mogelijk, mits 
ze er op jonge leeftijd aan kunnen wennen. 
Toch is het verstandig om deze viervoeter 
niet alleen te laten met andere kleine dieren, 
zeker als hij ze niet goed kent. 

EEN LEVEN LANG SPEELS
Diezelfde regel geldt voor kinderen. Als 
hij er vanaf jonge leeftijd mee in aanraking 
komt, dan is dit zonder twijfel het begin 
van een mooie vriendschap. Mits een goede 
socialisatie is deze energieke viervoeter een 
prima speelkameraad, die altijd te vinden 
is voor dolle fratsen. Een lange wandeling 
of een rondje lopen maken hem beslist blij, 
net als spelen met de bal of hondensporten 
beoefenen, wat ook allemaal perfect in zijn 
kraam past. Las daarom zeker een (dage-
lijks) speelmoment in! Verder kan je deze 
energieke spierbundel ongetwijfeld bekoren 
met een stevige knuffel, want dat vindt hij 
ook helemaal top. 

(OVER)MOEDIG
De jack russell terriër is over het algemeen 
een opgewekte en vrolijke hond die graag 
de poten uit de mouwen steekt. Zowel 
fysiek als mentaal houdt deze pittige 
en slimme viervoeter al eens van een 
uitdaging. 
Inderdaad, onze jack kan je gerust een 
haantje-de-voorste noemen. Wanneer 
hij een grotere of sterkere soortgenoot 
ontmoet, heeft onze kleine held niet 
de neiging om een poot opzij te zetten. 
Omdat dit gedrag soms een gespannen 
sfeer teweeg kan brengen, is het belangrijk 
om dit overmoedige trekje zo snel 
mogelijk af te leren. 

GEEN SCHOOTHOND
Net zoals de jack russell terriër een door-
zetter is, moet het baasje ook het nodige 

Haantje-de-voorste
GEDRAG3

Bothie: eerste hond op de 
Noord- en Zuidpool
Moesten jack russell terriërs een eigen 
slaapkamer hebben, dan zou er zeker 
een poster van Bothie ophangen. 
De ruwharige jack russell terriër van 
ontdekkings reizigers Virginia en Ranulph 
Fiennes reisde in 1979 samen met zijn 
baasjes zowel naar de Noord- als naar 
de Zuidpool. De toen tweejarige viervoe-
ter werd meteen de eerste hond die poot 
zette op beide polen. 
De naam van deze beroemde jack 
verwijst naar het Schotse woord voor 
schuur of bijgebouw. Toen hij amper 
vier weken oud was, doolde Bothie rond 
in de straten van Hampshire, waar hij 
reddende engel Virginia tegen het lijf liep. 
Als jonge snaak samenleven met twee 
hardwerkende mensen is niet altijd even 
fijn. Zoals elke hond kreeg ook Bothie 
graag de nodige aandacht. Dat gebeurde 
gelukkig ook, toen hij op tweejarige leef-
tijd een mooie glansrol toebedeeld kreeg. 

De Fiennes beschreven hun viervoeter 
als koppig, ongetraind en ongeleid. Een 
echte terriër dus, want Bothie zorgde 
ook voor veel plezierige en grappige 
momenten. Zeker wanneer de expedi-
ties wat moeizamer gingen, was Bothie 
een welgekomen afleiding om mee te 
grappen, grollen en praten. 
Tijdens de expedities waakten Virginia 
en Ranulf over Bothie’s veiligheid. Zo 
droeg hij aan boord van schepen een 
harnas en had hij zelfs een speciaal 
“poolpak”, inclusief bivakmuts en op 
maat gemaakte laarzen om warm te 
blijven. Inderdaad, net als superman 
verdient een superhond ook een 
heldenuniform. 
Omdat honden niet langer toegang 
hebben tot de Noord- en Zuidpool, zal 
Bothie (voorlopig?) de enige hond blij-
ven die op de beide uiteinden van onze 
aardbol rond gesnuffeld heeft.

Hij deinst niet terug 
voor grotere of ster-
kere soortgenoten
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Jack russells leren graag en veel. Maar dat 
wil niet zeggen dat je hun brein al op jonge 
leeftijd te uitgebreid moet testen. Wel is 
het belangrijk om in eerste instantie tijd en 
ruimte te maken voor een correcte socia-
lisatie. Wie een jack bij een betrouwbare 
fokker koopt, mag ervan uitgaan dat de 
pup al heel wat leerprocessen achter de rug 
heeft. Het is dan aan het nieuwe baasje om 
hier verder werk van te maken.  Deze knap-
pe, geblokte kerel mag dan wel energiek en 
leergierig zijn, laat hem niet té veel hooi op 
zijn vork nemen. Een overvloed aan nieuwe 
ervaringen maken hem wat druk. Jack 
russellpups moeten daarom soms gedwon-
gen rust te nemen, om ervoor te zorgen dat 
ze niet overprikkeld raken. Onze jack heeft 
baat bij een consequente en rustige aanpak. 
Leer hem de regels van het spel door goed 
gedrag te belonen, oefeningen leuk en 
afwisselend te houden en te voorkomen dat 
hij ongewenst gedrag aanleert. 

VOOROP DENKEN
Wil je een jack in huis nemen? Dan zal 

je snel kennis maken met het concept 
thinking ahead. Hoe beter je een jack kent, 
hoe makkelijker het wordt om op zijn 
(voorspelbare) gedrag in te spelen. Deze 
terriër is een doorzetter en zal van elke 
gelegenheid gebruik maken om je te slim 
af te zijn. Zorg er dus voor dat je hond 
voldoende aandacht krijgt, zodat hij zowel 
zijn fysieke als mentale ei kwijt kan. 
Je kunt wel stellen dat de jack russell een 
kleine energiebom is. Deze viervoeter heeft 
veel beweging nodig. Wandelen, lopen, 
achter balletjes aangaan. Hij is er op zowat 
elk moment van de dag voor te vinden. Ook 
puzzelen en andere mentale oefeningen 
kunnen ervoor zorgen dat deze knul tot rust 
komt. Een jack die onvoldoende gelegen-
heid krijgt om te ventileren, kan gedrags-
problemen gaan vertonen. Zorg er dus voor 

Haantje-de-voorste Consequent zijn loont!

dat hij zijn behoeftes kan bevredigen. 

GRAVER IN HART EN NIEREN
Hij mag dan wel korte poten en een brede 
torso hebben, flyball en behendigheidsoe-
feningen vindt onze jager zonder twijfel 
leuk. Vergeet echter niet dat een jack eerst 
volgroeid moet zijn om te starten met 
sporten, jagen of elke andere zware fysieke 
uitdaging. Het zal hem op latere leeftijd 
veel problemen besparen. 
Wat zeker nog het vermelden waard is zijn 
de graafwerken. Inderdaad, het is niet voor 
niets een terriër. Zorg ervoor dat je tuin 
jack russell proof is, want graven kan hij 
als de beste. Of het nu gaat om een extra 
gat in de gazon, of het begraven van een 
lekkere kluif, deze snuiter vindt elke gele-
genheid ideaal om wat aarde te verzetten. 

OPVOEDING4

Jack russell 
terriërs blaffen 
graag en veel

Deze terriër zal van elke gelegenheid 
gebruik maken om je te slim af te zijn
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OMGANG5
zegd is onze jack soms ietwat overmoedig. 
Maar dat wil ook niet zeggen dat je hem 
moet beperken in zijn vrijheid. 

IN OVERDRIVE
Onze kanjer van de maand kan de perfecte 
kindervriend zijn. Tenminste, als hij dat 
wil. Net als kinderen houdt hij van actief 
bezig zijn en spelen. Soms vindt ons haan-
tje-de-voorste het zelfs zo leuk, dat hij in 
overdrive gaat. Net zoals in de omgang met 
honden, kan een jack per ongeluk iets te 
hardhandig omgaan met (jonge) kinderen. 
Denk bijvoorbeeld aan te hevig happen 
naar de bal of iemand omverlopen. Ook bij 
touwtrekken kan het soms foutlopen. Hou 
kinderen en viervoeters dus steeds in de 
gaten, om ongelukken te voorkomen.

De jack russell terriër is een kleine hond 
met een grote persoonlijkheid, eentje die 
zich beslist laat gelden bij de opvoeding. 
Deze hond heeft vooral behoefte aan 
duidelijkheid. Wat kan en wat niet? Wees 
vanaf dag één consequent om verwarring 
en ongewenst gedrag te voorkomen. Onze 
jack leert snel! Hij zal de basiscommando’s 
in geen tijd onder de knie hebben. 
Het perfecte baasje voor deze viervoeter 
moet niet alleen consequent zijn in zijn 
handelen. Er moet ook voldoende aandacht 
zijn voor het socialisatieproces van deze 
knul. Door zijn zelfzekere ietwat over-
moedig karakter zal de jack russell terriër 
zelden een uitdaging uit de weg gaan. Het 
is aan het baasje om dit vat vol energie 
onder controle te houden, om conflicten 

met andere honden of andere gevaarlijke 
situaties te voorkomen. Laat jack op jonge 
leeftijd in contact komen met soortgenoten, 
zodat hij weet hoe hij zijn soms ietwat 
brute aanpak kan bijschaven. 

LEVENSLANG BIJLEREN
Wat je ook doet en wat er ook gebeurt: 
onderschat nooit een jack russell. Wanneer 
je denkt dat zijn opvoeding erop zit en de 
touwtjes wat losser kunt laten… Think 
again. Een jack russell is een bezige bij, 
die het liefst levenslang bijleert. Geef hem 
daarom een gevarieerd bestaan, waarin 
hij zowel mentaal als fysiek de nodige 
uitdagingen krijgt. Zorg er echter voor dat 
je samen met je trouwe vriend keer op keer 
de situatie onder controle hebt. Zoals ge-

Vermijd overprikkeling
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GEZONDHEID6
GEVOELIGE KNIETJES
Zoals de meeste gezonde honden kan een jack russell 
terriër een gezegende leeftijd bereiken. Gemiddeld 
wordt deze kleine rakker vijftien jaar, maar uitschieters 
van zeventien of achttien jaar zijn geen uitzondering. 
Hoewel het een overwegend gezond ras is, zijn er 
helaas soortgenoten die minder geluk hebben in het 
leven. 
Gezien de actieve aard van het beestje, kan patel-
la-luxatie een reëel probleem vormen. Deze erfelijke 
gewrichtsaandoening zorgt ervoor dat de knieschijf 
verschuift, met een mankende viervoeter tot gevolg. 
Hoe je deze aandoening herkent? Van zodra je merkt 
dat jouw superheld regelmatig op drie poten hinkt 
en dan pas de vierde gebruikt, is het aangewezen om 
langs de dierenarts te gaan. 
Een jack russell terriër kan gevoelig zijn voor myoky-
mie, een neurologische afwijking die gepaard gaat met 
overmatig trillen en in het slechtste geval volledige 
verkrampingen van het hoofd, de hals, rug en poten. 
Honden die te maken krijgen met deze aandoening, 
kunnen helaas niet genezen. Meestal worden ze ook 
niet zo oud. 
Een ander aandachtspunt zijn de ooglenzen die voor 
flink wat problemen kunnen zorgen, zeker wanneer ze 
loskomen en er sprake is van lensluxatie. De ophang-
banden, die de ooglenzen op hun plaats houden, zijn in 
dit geval niet goed ontwikkeld waardoor ze mogelijk 
kunnen scheuren of afsterven. Het is belangrijk om 
deze aandoening zo snel mogelijk operatief te laten 
behandelen, voordat er glaucoom ontstaat die de 
oogzenuw beschadigt. Daarnaast is het opletten voor 
cataract. Ook is het ras gevoelig voor cataract, wat het 
zicht beperkt.

Jack russell terriërs zijn niet alleen kleine, 
mooie en snoezige honden. Het zijn ook 
felle en eigenzinnige energiebommetjes. 
Als je er eentje in huis haalt, moet je besef-
fen dat je zo’n vijftien jaar lang het leven 
zult delen met een onbevreesde koppigaard. 

Slaag je erin om deze knul een goede 
opvoeding en de nodige fysieke en mentale 
uitdagingen te geven, dan is de jack russell 
terriër zonder twijfel een pracht van een 
viervoeter waarmee je eindeloos veel ple-
zier kunt beleven. Hoewel hij ongetwijfeld 

het bloed van onder je nagels kan halen, 
wordt engelengeduld onvoorwaardelijk 
beloond!

TEKST: Annick Hus 
FOTO’S: Kurt Pas

Sterk ras

Voor durvers en doorzetters

GOEDE KEUZE?7
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RONDVRAAG BIJ BAASJES8 Een hondje waar je veel 
vriendschap van krijgt

NORMALE PRIJS
25% van de ondervraagde baasjes kocht een 
pup bij een zogenaamde “stamboomfokker”. 
De prijzen schommelen enorm: gemiddeld 
betaal je bij zo’n fokker 1.360 euro, een 
normale prijs voor een rashondpuppy met 
stamboom. 67% kocht een pup zonder 
stamboom en 8 procent haalde een herplaat-
ser in huis.

ZWAKKE KNIEËN
Jack russells zijn over het algemeen gezonde 
hondjes en dat blijkt ook uit onze enquête. De 
meeste jack russells hebben weinig last van 
ditjes en datjes en blijven vitaal tot op hoge 
leeftijd. Verschillende lezers wisten ons te 
vertellen dat ze een jack russell van 18 jaar 
hebben.
Maar ieder hondenras heeft z’n eigen 
gevoeligheden. Bij deze terriër zijn dat de 
knieën. Van de 70 ondervraagde jackeige-
naars gaven er 2 aan dat hun jack patella 
luxatie heeft. Eentje heeft een jack met 
gescheurde kruisbanden. 6% heeft een 
allergie. 

PRETTIG GESTOORD
Met een jack russell in huis heb je altijd een 
trouw publiek. Wat je ook aan het doen bent. 
Dit nieuwsgierige hondje houdt werkelijk 
alles in de gaten vanop de eerste rij. Baasjes 
omschrijven hun jack russell als een hondje 
waar je veel vriendschap van krijgt. 
Jacks zijn vrolijk, speels, lief en aanhanke-
lijk. Maar het zijn ook pittige beestjes: zo zijn 
het echte doorzetters, zijn ze onbevreesd en 
een tikkeltje gek. Prettig gestoord bedoelen 
we dan.

TRIMMEN OF STOFZUIGEN?
66% heeft een gladharige jack russell. 
Daarmee is de kortharige variant de populair-
ste. 26% koos een ruwharige jack en 8% een 
“broken” jack. De ruwharige variant vereist 
het meeste vachtverzorging. De meeste 
baasjes nemen hem vier keer per jaar mee 
naar het trimsalon voor een plukbeurt. Daar 
tegenover staat dat de ruwhaar weinig haren 
in huis verliest. Wie wel dagelijks kan 
stofzuigen? Baasjes van een kortharige jack. 
De meerderheid vindt dat dit kleine hondje 
behoorlijk veel haren verliest. Maar deze 
variatie hoeft dan weer niet te worden 
getrimd...

3-2-1 ACTIE!
Bestaat dat eigenlijk wel, een jack russell die 
niet graag gaat wandelen? In onze enquête 
zijn we hem alvast niet tegengekomen! De 
meeste baasjes melden dat hun jack véél 
beweging nodig heeft.
62% gaat met zijn of haar jack naar de 
hondenschool. Daar staan sporten als 
speuren, flyball, gehoorzaamheid of agility 
op het programma.

LEERGIERIG
De jack russell kampt ten onrechte met een 
slechte reputatie. Mensen die het ras niet 
kennen, denken soms dat het agressieve, 
onbetrouwbare keffers zijn. Iets wat onze 
enquête tegenspreekt. De meeste lezers 
vonden de opvoeding van hun jack relatief 
gemakkelijk. Ze zijn vooral in de wolken 
over hoe snel dit ras bijleert. Het zijn echter 
wel eigenzinnige én slimme hondjes, wat 
maakt dat je consequent moet zijn in de 
opvoeding. Mits een goede training en 
socialisatie zijn het droomhonden om mee 
samen te werken. Ze doen niets liever dan 
samen met hun baasje van alles ondernemen!
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RASSEN IN DE KIJKER |  JACK RUSSELL TERRIËR 

9 Baasjes aan het woord

‘Ogen die je doen 
smelten’
- Kristien Eyckmans

‘Na het verlies van ons zestienjarig 
jack Rrusselltje waren we op zoek 
naar een nieuw maatje. Voor ons was 
het belangrijk dat onze hond deel kon 
uitmaken van het gezin, zowel thuis 
als op onze wandelingen in Frankrijk, 
de Ardennen en Zeeland. Ness (4) 
past perfect in dit plaatje. Hij is speels, 
energiek, lief, aanhankelijk en vrolijk. 
De jack russell is een heel veelzijdig 
ras: deze honden zijn actief tijdens 
wandelingen, maar kunnen ook zeer 
rustig zijn in huis. 
Ness deinst voor niets terug en is 
voor niets bang. Hij staat altijd open 
voor avontuur!  Onze kleine lieve 
man haalt elk speeltje uit elkaar in 
een mum van tijd. Hij gaat graag op 
stap met Crockskes en slofkes van 
huisgenoten. ’s Avonds in de zetel 
komt hij dicht tegen je aan gekropen. 
Hij heeft een ongelooflijke lieve blik 
met ogen die je doen smelten. We 
hopen nog vele jaren met hem te 
mogen genieten.’

�Door Jippie leerde ik verschil-
lende sporten kennen�

- Veronique de Jong

‘Jippie is na 18,5 jaar helaas in februari 
dit jaar ingeslapen. Ze was een actief, 
enthousiast, vrolijk en schrander hondje.
Alles wat we samen ondernamen, 
vond Jippie leuk. Wij zijn begonnen 
met gehoorzaamheid, daarna deden 
we sporten als behendigheid en flyball. 
Ook soms wedstrijden, maar ik vond 
samen lol hebben veel belangrijker dan 
prestaties behalen. Toen Jippie een 
jaar of 7 was, zijn we ook nog gaan 
speuren (op menselijke geur). En dat 
vond ze geweldig! Waar behendigheid 
uiteindelijk toch wat ging vervelen, bleef 
speuren altijd leuk. Tot 17,5-jarige leeftijd 
heeft zij enthousiast gespeurd.
Door Jippie heb ik kunnen kennismaken 
met al die hondensporten en door de 
lol die ik zo heb kunnen beleven ben 
ik zelf instructeur geworden. Nu heb ik 
mijn eigen hondenschool: HappyDogz. 
Aanvankelijk gaf ik gehoorzaamheid en 
behendigheid, nu richt ik mij helemaal 
op speurtrainingen en begeleiden van 
(buitenlandse) herplaatsers.
Een jack russell terriër heeft veel bewe-
ging nodig. Het is een grote hond in een 

kleine verpakking en zo moet je er ook 
mee omgaan, op vlak van opvoeding 
én van beweging. Vergeet trouwens 
niet de mentale uitdaging, want het zijn 
slimmeriken. Ze willen graag uitge-
daagd worden met spelletjes, neuswerk 
enzovoort.
Met mijn jack russell van vijf kilogram 
heb ik indertijd een reeks speurtrainin-
gen gevolgd bij een serieuze oud-
politiehondentrainer. Een echte 
“Mechelse-herderman”.
Die had weinig vertrouwen in mijn 
speur-mini, maar gaandeweg viel zijn 
mond open over wat er toch mogelijk 
bleek met zo’n kleintje. Want het is wel 
een pocketsize hond, maar qua karak-
ter (vasthoudendheid en doorzettings-
vermogen in het werk) was er toch wel 
gelijkenis met die Mechelse herders! 
In de toekomst komt er zeker weer een 
jack russell. Jack russells zijn maatjes 
voor het leven. Ze zijn gefokt als zelf-
standige werkhondjes, maar willen ook 
heel graag met je samenwerken. Dat 
doen zij met veel plezier!’
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‘Een hond die 
weet wat hij wil’ 
- Rudi Van Meerbeeck en Kristel Geerts

Orky (5) is onze tweede jack russell. Onze vorige, Jacky, is 18 
jaar en 3 maanden geworden. (Die van mijn schoonmoeder, 
Rocky, is 16,5 jaar geworden).
Orky is de lieveling van iedereen die hem kent. Dat is zowat als 
een kleinkind dat overal alles mag. Hij gaat al van kleins af naar 
de hondenschool en zowel wij als onze Orky gaan nog steeds 
heel graag. Je moet maar eens een andere weg ernaartoe ne-
men, dan zit er een ambetante woef vanachter in de auto totdat 
je terug op de juiste weg bent.
Op school zit hij al een tijdje in de hoogste groep en hij doet dat 
heel goed. Het is mooi om te zien; zodra hij op het plein komt is 
het mooi volgen en met aandacht voor de begeleider (alles voor 
een snoepje). Af en toe, als hij iets geroken, heeft is hij wel wat 
afgeleid.  Als we ermee gaan wandelen gaat hij wel rustig mee, 
maar dan is het wel van in het begin tot op het einde snuit bijna 
tegen de grond en snuffelen maar.
Spelen doet Orky graag met een bal. Maar of dat nu een lede-

ren of plastieken bal is, ze 
zijn allemaal na een tiental 
minuten naar de vaantjes. 
Gelukkig kan er met een 
kapotte bal ook nog veel 
gespeeld en vooral veel 
geschud worden.
Als je zijn tunnel of wip-
plank buiten zet, dan loopt 
hij daar regelmatig alleen 
eens door of over. Vorige 
week lag hij gewoon in het 
midden van de wip van het zonnetje te genieten.
Zelfs bij 30 graden Celsius kan je hem niet uit de zon houden.
Voor ons is een jack russell een lieve, trouwe hond met een 
eigen karakter, die weet wat hij wil. We zouden Orky niet meer 
kunnen missen!’ 

‘Klein maar snel’
- Rebecca Garmyn

‘Mijn naam is Rebecca en ik 
woon in Bekkevoort, samen met 
mijn jack russell Frits (6), border 
collie Ticka, zoontje Lowie (4) 
en mijn man Niels. Mijn Fritske 
is als mijn eerste baby, hij is 
ondertussen meer dan zes jaar 
bij ons en we kunnen hem hier 
niet meer missen. 
Toen hij twaalf weken was, ben 
ik met Frits begonnen in de 
puppyklas op de hondenschool. 
Al snel zagen we dat er meer in 
zat en zijn we gestart met een 
opleiding tot flyball, want een 
klein, snel hondje in je team is 
altijd een voordeel. 
Het was een pittig traject om 
Frits opgeleerd te krijgen, maar 
intussen spelen we al vier jaar 

samen wedstrijden. 
Frits en mijn zoontje zijn onaf-
scheidelijk: ze zijn de allerbeste 
vrienden. Frits heeft zo’n zacht 
karakter naar kinderen toe! 
Wanneer mijn zoontje in de 
zetel zit, zal ik Frits ook nergens 
anders moeten zoeken en ligt 
hij mooi mee in de zetel, in de 
buurt van Lowie.
Frits is erg energiek: wanneer 
hij een balletje ziet, hij op de 
hondenschool komt, we gaan 
wandelen of we gaan zwem-
men, is hij er als eerste bij. Maar 
hij kan ook rustig samen met 
ons samen in de zetel komen 
liggen en heerlijk genieten van 
een dutje.’

‘Mijn naam is Rebecca en ik 
woon in Bekkevoort, samen met 

zijn allemaal na een tiental 

week lag hij gewoon in het 
midden van de wip van het zonnetje te genieten.
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